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Onderwerp: Subsidieverlening inzet ervaringsdeskundigen en informatie over de

Sociale Agenda
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

G eachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij uw Staten in de gelegenheid stellen eventuele wensen
en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot ons voornemen tot het
verlenen van een subsidie voor de inzet van ervaringsdeskundigen. Daarnaast
willen wij uw Staten informeren over de huidige stand van zaken omtrent de

Sociale Agenda.

Voornemen tot subsidieverlening inzet ervaringsdeskun-
digen
Wij hebben het voornemen om € 250.000,-- subsidie te verlenen aan het project
'Samen werken met ervaring', aangevraagd door Expertisecentrum Sterk uit
Armoede en uit te voeren door Expertisecentrum Sterk uit Armoede, Welzijns-
groep Tinten en netwerkorganisatie Moedige Dialoog. Het project richt zich op
de inzet van ervaringsdeskundigen. Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde
lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe, stellen wij uw Staten in de
gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen aan ons kenbaar te maken
('voorha n g proced u re').

Met het project wordt invulling gegeven aan een van de projecten uit het werk-
plan 2020 van de Sociale Agenda, waaraan uw Staten in juli van dit jaar akkoord
hebben gegeven en € 1 miljoen beschikbaar hebben gesteld om te kunnen
starten met de uitvoering van de sociale agenda.
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Het projectvoorstel bestaat uit vijf onderdelen. Ten eerste worden ervarings-
deskundigen ingezet op een breed gebied van gemeenten tot onderwijs,
woningbouwcorporaties en bedrijven met volwaardige functies. Dit zijn pilots en
er wordt aan effect- en resultaatmeting gedaan.
Als tweede stap worden de ervaringsdeskundigen ingezet bij korte klussen zoals
workshops, lezingen, inbreng bij projecten etc. Ten derde wordt aan communi-
catie en marketing gedaan (bijeenkomsten, website, webinars etc.) om het fe-
nomeen ervaringsdeskundigheid bekend te maken bij het maken en uitvoeren
van beleid bij instanties en overheden. Een vierde aspect richt zich op inventari-
satie van behoeften bij overheden en instanties voor de inzet, begeleiden, op-
leiden, coaching, intervisie, matchen van vraag en aanbod. Tot slot wil men

komen tot een verdienmodel zodat er in de toekomst minder of geen subsidie
meer nodig is bij de inzet van ervaringsdeskundigen. Dit huidige project heeft
een looptijd tot en met december 2021.

Voortgang Sociale Agenda
Met uw beslissing de Sociale Agenda vast te stellen is er veel in gang gezet. Met
uw Staten is afgesproken u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen. De

Sociale Agenda spreekt van drie tranches waarin verschillende onderdelen van de

agenda worden uitgezet. Hieronder geven we u informatie per tranche.

Tranche 1: Drenthe-brede projecten (start in 2020)

Voor deze eerste tranche hebben uw Staten in juli van dit jaar een budget be-

schikbaar gesteld van € 1 miljoen, voor het starten van projecten, zoals benoemd
in het Werkplan 2020. ln het werkplan zijn projectideeën beschreven die voor de
hele provincie een positief effect hebben. De projectideeën zijn verder uit-
gewerkt tot projectvoorstellen, waar dit al kon. Het project'Samen werken met
ervaring' is daar een goed voorbeeld van. Een ander project dat concreet gestart
is in 2020 is het project'Burgerparticipatie', waar de BOKD en CMO STAMM bur-
gerinitiatieven ondersteunen. Het project 'Ondersteuningsstructuur voor (pro-
ject)ontwikkeling van wooninitiatieven' is eveneens gestart. Er zijn twee kwar-
tiermakers aangetrokken, die met vijf initiatieven aan de slag gaan. Het
project 'Kansen4Kinderen'wordt sinds begin 2020 succesvol uitgevoerd in de

Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe. Sinds september wordt onderzocht of de werk-
wijze ook in de rest van Drenthe ingevoerd kan worden. Daartoe is subsidie

verleend aan Stichting Leren en Leven. De schuldhulpverleningscampagne'Kom
uit je Schuld' (samen met alle Drentse gemeenten) gaat ook dit jaar nog starten.

Vanwege de coronapandemie is ook realistisch vastgesteld dat er veel goede con-
crete projecten in de maak zijn, maar dat meer tijd nodig is om te komen tot uit-
voering. Vanwege de corona-pandemie kunnen bepaalde voorbereidende activi-
teiten niet gelijk worden opgepakt. Daarom is voorgesteld een bedrag van

€ 500.000,-- over te hevelen naar 2021. Tal van projecten zullen dan starten, dit is

door middel van een begrotingswijziging aan u voorgelegd.
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Verder zullen de volgende projecten starten. De stimuleringsregeling 'Cultuur om
te delen' wordt opengesteld per januari 2021. Voor het project 'Zorg anders en

dichterbij' loopt momenteel de uitvraag. Voor het project'Versterken van de
provinciale voorbeeldfunctie op het gebied van toegankelijkheid en inclusie' is de

interne inclusieagenda in concept klaar. Het project omtrent ondertiteling voor
de regionale omroep is on hold gezet omdat er wellicht vanuit het Rijk een struc-

turele ondersteuning gaat komen.
Wij verwachten nog een concreet voorstel van RTV Drenthe, in samenhang met
hun eigen begroting en de ontwikkelingen bij het Rijk. Het onderzoek naar de

mogelijke gevolgen van corona op onderwijsachterstand wordt momenteel niet
uitgevoerd, omdat er landelijk dergelijke onderzoeken lopen en wij hierop
kunnen aanhaken. Er wordt eerst een overzicht gemaakt van deze gegevens door
het Trendbureau van CMO STAMM.

Tranche 2: alliantieprojecten (start in 202'l)
Voor de ondersteuning van alliantieprojecten wordt er door de provincie meer-

dere keren per jaar een uitvraag gedaan. Projectideeën kunnen worden in-
gediend, \ruaarna er een intensief traject start waarin aanvragers worden gesti-

muleerd met concrete projectplannen te komen. Zij worden hierin ondersteund
door het procesteam van de Sociale Agenda. ln oktober van dit jaar is er een

eerste uitvraag geweest van projectideeên. Er zijn zo'n 40 ideeën ingediend,
waarna met alle initiatiefnemers individuele gesprekken zijn gevoerd. De ver-

wachting is dat er zo'n dertig concrete projectvoorstellen zullen worden in-
gediend. Alle projectvoorstellen richten zich op één of meer thema's zoals ge-

noemd in de Sociale Agenda.

Deze projectvoorstellen zullen na een juridische check worden voorgelegd aan

een externe adviesraad. Deze adviesraad wordt momenteel geworven. De advies-

raad zal gaan bestaan uit experts én ervaringsdeskundigen uit het sociaal

domein. De adviesraad geeft een inhoudelijke beoordeling over alle projecten en

geeft advies aan ons college. Wij maken een concept werkplan voor het eerste

kwartaal van2O21, waarin deze alliantieprojecten - naast de Drenthe-brede
projecten - opgenomen zullen zijn en leggen dit ter bespreking voor aan uw
Staten en aan de Vereniging van Drentse Gemeenten. Wij verwachten dit in
februari 2021 te kunnen doen. Daarna zal ook dit werkplan worden uitgevoerd.

Tranche 3: experimentele projecten (start in 2022)

De 3" tranche aan projecten die wij graag vanuit de Sociale Agenda willen gaan

ondersteunen betreffen projecten die een zeer experimenteel karakter hebben.
Wij zien het voor ons dat wij een probleem, een opgave, centraal gaan stellen, en

daarvoor creatieve en experimentele oplossingen vragen vanuit de samenleving.
Wij houden uw Staten uiteraard op de hoogte. De start van deze tranche is voor-

zien in 2022.

Tranche 4: COVID-'19 projecten
ln de Sociale Agenda is geen vierde type projecten benoemd, maar vanwege de

effecten van de corona-crisis, zien wij steeds meer aanvragen binnenkomen, die
een direct gevolg zijn van de crisis. ln het werkplan 2O20 zijn al wel enkele pro-
jecten opgenomen, die een direct gevolg waren van de corona-crisis. Momenteel
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ontvangen wij met regelmaat incidentele aanvragen die zich richten op projecten
ter ondersteuning van sociale initiatieven specifiek ontwikkeld vanwege de coro-
nasituatie. Wij onderscheiden daarom een vierde type projecten: de COVID-19-

aanvragen. Wij houden deze aanvragen apart van de andere aanvragen om op
deze manier een snelle beoordeling mogelijk te maken en om zicht te houden op
de financiële impact van deze hulpvragen.
De zomerprogrammering voor jongeren is een voorbeeld van een succesvol uit-
gevoerd COVID-19 project met steun van de provincie. Na een evaluatie zal

worden bezien of wij deze werkwijze ook in 2021voortzetten.

Uw Staten hebben met uw motie van 11 november 2020. aangegeven door
middel van een provinciaal loket een financiële impuls te willen geven aan so-

ciaal-culturele activiteiten in de Drentse dorpen, kernen en wijken. De financiële
steun moet hen helpen door de huidige corona-periode te komen én om na co-

rona een frisse start te kunnen maken. Wij werken aan het inrichten van een der-
gelijk loket.

Het jaar 2020 is al met al een bewogen jaar geweest, waarin wij met de Sociale

Agenda goede stappen hebben gezet. Wij kijken uit naar het volgende jaar, en

houden uw Staten uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

mb/coll.


